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ARIA (alergická rýma a její vztah k astmatu) 

Čeho bylo dosaženo za 10 let a potřeby
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SOUHRN
Alergická rýma a astma představují globální zdravotnické problémy pro všechny věkové skupiny. Velmi často se vyskytuje astma a rýma 
souběžně u téhož jedince. Iniciativa ARIA („Alergická rýma a její vliv na astma“) vznikla během pracovního zasedání expertní skupiny WHO 
v roce 1999 a výsledný dokument byl pak publikován v r. 2001. 
ARIA změnila klasifikaci alergické rýmy (sezónní, celoroční) na lehkou, středně těžkou, těžkou – intermitentní a perzistující. Tato klasifikace 
je v souladu s vlivem alergické rýmy na pacienta a jeho život. V revizi dokumentu v r. 2010 byla vypracována doporučení pro klinickou praxi 
v podobě pravidel vedení léčby alergické rýmy a komorbidit astmatu na podkladě stupňovitého principu tzv. GRADE (Recommendation, 
Assessment, Development a Evaluation – doporučení – posouzení – vývoj – zhodnocení). Dokument ARIA byl rozšířen a zaváděn ve více 
než 50 zemích světa. V České republice byl přijat už v r. 2001, přeložen a jeho zavedení do praxe je věnována průběžně trvalá pozornost. 
Koordinátorem aktivity je Česká iniciativa pro astma o.p.s. (ČIPA), která vnímá program ARIA jako integrální součást v péči o alergii a astma 
v souladu s doporučeními GINA. ČIPA byla zastoupena v přípravě programu dětského astmatu – PRACTALL a ve své činnosti uplatňuje závěry 
deklarace EU v péči o dětské astma. 
Klíčová slova: rýma, astma, ARIA, alergická rýma a její vliv na astma, alergie, GRADE

SUMMARY
Allergic rhinitis and asthma represent global health problems for all age groups.Asthma and rhinitis frequently co-exist in the same subjects. ARIA 
was initiated during WHO workshop in 1999 and was published in 2001. ARIA has reclassified allergic rhinitis as mild/moderate-severe and 
intermittent/persistent. This classification schema closely reflects the impact of allergic rhinitis on patients. In its 2010 Revision, ARIA developed 
clinical practice guidelines for the management of allergic rhinitis and asthma co-morbidities based on GRADE (Grading of Recommendation, 
Assessment, Development and Evaluation). ARIA has been disseminated and implemented in over 50 countries of the world. In the Czech 
republic was ARIA 2001 fully accepted.ARIA Pocket Guide was translated and disseminated in primary care.The implementation in clinical 
praxis is coordinated by the Czech Initiative for asthma (ČIPA). CIPA understand ARIA as integrated part of asthma and allergy management. 
CIPA representative participated in the childhood asthma program-PRACTALL and it reflects EU declaration „Asthma and allergy in Children“.
Key words: rhinitis, asthma, ARIA, Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma, allergy, GRADE

Zkratky:
ARIA:  alergická rýma a její vliv na astma
AR:  alergická rýma
EAACI:  Evropská akademie alergologie a klinické imunologie
ENT:  ORL
FP:  strukturální program (EU)
GA2LEN:  Global Allergy and Asthma European Network (EU FP6)
GARD:  WHO Globální aliance proti chronickým respiračním onemoc-

něním
GRADE:  stupně doporučení – posouzení – vývoj – zhodnocení 
IMI:  Iniciativa inovativní medicíny (EU) 

IPCRG:  Mezinárodní skupina primární péče 
MeDALL:  Mechanismy vývoje alergie (EU FP7)
NICE:  National Institute for Health and Clinical Excellence
OTC:  volně prodejná léčiva
RCT: kontrolovaná randomizovaná studie
RQLQ:  Dotazník Kvality života u rinokonjunktivitidy
SCUAD:  těžké chronické onemocnění horních cest dýchacích 
VAS:  vizuální analogová škála 
WAO:  Světová alergologická organizace
WHO:  Světová zdravotnická organizace
WHO CC:  WHO spolupracující centrum 
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ARIA, globální doporučení založená na důkazu

Alergická rýma (AR) představuje ve všech věkových 
skupinách celosvětový zdravotnický problém. Astma 
a rýma jsou nejčastější komorbiditou. Podnět ke vzniku 
celosvětové iniciativy ARIA (Alergická rýma a její vliv 
na astma) byl výsledkem zasedání expertů WHO v pro-
sinci 1999 (1). 

Po deseti letech existence ARIA je zřejmé, že nová kla-
sifikace alergické rýmy zdůrazňující hledisko její perzis-
tence a tíže, se ukázala jako vhodná pro pacienty a jejich 
potřeby. Nová klasifikace nahradila původní dělení na 
„sezónní“ a „celoroční“ (2). Klinické fenotypy „sezónní 
a celoroční“ nelze zaměňovat s fenotypy „intermitentní 
a perzistující“. Není to jedno a totéž onemocnění. 

Klíčovou úlohu ve vedení léčby alergické rýmy je 
rozpoznání komorbidit astmatu a rýmy. Většina pacientů 
s astmatem (alergického, nealergického, profesního typu) 
má současně projevy rýmy, zatímco 10–40 % pacientů 
s alergickou rýmou trpí astmatem (3). V řadě studií byl 
prokázán vzájemný vztah mezi tíží a stupněm kontroly 
nad nemocí (4–7). 

Doporučení byla vypracována ve spolupráci s plátci 
a spotřebiteli zdravotní péče včetně organizací pacientů. 
Podíleli se na nich experti z vyvinutých i rozvojových 
zemí, stejně tak se účastnily i organizace jiných oborů 
– International Union Against Tuberculosis and Lung 
Diseases. Poprvé je důsledně přijat princip doporučení 
založených na důkazu (8). K jejich uvádění jsou vyzýváni 
zdravotníci i laici v organizacích pacientů. Na dokumentu 
ARIA (9) jsou založena také doporučení k alergické rýmě 
vydaná Mezinárodní skupinou primární péče (IPCRG). 

INOVACE ARIA 
●  Inovaci a návrhu změn předcházel přehled literatury, 

které dříve nebyla věnována pozornost, jako je kom-
plementární a alternativní medicína (10), sport (11). 
Revize byla provedena v otázce vztahu rýmy a astmatu 
(3), prevence (12) a léčebných postupů (13,14). Při 
hodnocení byl opět dodržen princip respektu k důkazu 
(8).

●  Pro revizi ARIA byly definovány otázky k problémům 
prevence a léčby (15).

REVIZE ARIA 2010
V revizi dokumentu ARIA po deseti letech její existen-

ce byl důsledně využit princip stupňovitého hodnocení 
GRADE (Grading of Recommendation, Assessment, De-
velopment and Evaluation) (16). Revize je jedním z prv-
ních dokumentů, v nichž doporučení jsou založena na 
hodnocení důkazů (18) a v odstupňování jejich kvality. 
Shrnuje potenciální prospěch, užitek a možné negativní, 
nežádoucí výsledky doporučení (18).

Doporučení v revizi jsou rozdělena pro dospělé a děti: 
pro prevenci, farmakoterapii, pro alergenovou specific-
kou imunoterapii, pro komplementární a alternativní me-
dicínu a pro biologickou léčbu (omalizumab). 

Globální přijetí ARIA a nesplněné potřeby

1. Fenotypy alergické rýmy 
Subfenotypy Fenotypizace může i u alergické rýmy 

charakterizovat a předpovídat tíži nemoci, její další vývoj 
a odpovědi na léčbu. Může také určit i léčebný cíl, ale 
u alergické rýmy fenotypizace chybí (25).

Kontrola nad nemocí:
SCUAD (Severe Chronic Uppar Airways Disease) je 

označením pro skupinu pacientů s těžkou formou chro-
nického onemocnění horních dýchacích cest. Jsou to pa-
cienti, u kterých se nedaří dosáhnout kontroly nad přízna-
ky navzdory farmakoterapii podávané podle doporučení. 
Kvalita života těchto pacientů je zhoršená, výkonnost ve 
škole a v zaměstnání je snížená (26). Toto pojetí vnímání 
tíže a kontroly nad nemocí ze strany pacienta je nyní roz-
šířeno na všechna alergická onemocnění (27). Posouzení 
kontroly nad alergickou rýmou zahrnuje příznakové skó-
re, vizuální analogovou škálu (28), pacientovo vyjádření 
o kvalitě života (29) a skóre dalších znaků (30,31). U AR 
jednoduchý ukazatel, jakým je vizuální analogová škála, 
může stačit k ohodnocení stupně kontroly a ke sledování 
průběhu (32). Další výzkum by měl vést k vytvoření od-
povídajícího testu kontroly AR. 

Pediatrické hledisko
Alergická rýma v dětském věku, zvláště v předškolním 

věkovém období, je často přehlížena a nediagnostiková-
na. Zejména toto období je výzvou k výzkumu. 

Senioři
Mnoho pacientů s AR převyšuje věk 65 let, ale chybí 

zde potřebná data. 

2. Vedení léčby alergické rýmy 
Většina pacientů s AR přichází k praktickému lékaři 

a je třeba doporučení upravit pro potřeby primární péče. 
Ve většině zemí jsou léčiva pro AR volně prodejná. Je 
proto důležité věnovat pozornost farmaceutům, kteří 
těmto pacientům radí a léčiva doporučují. Naléhavá je 
potřeba edukace pacientů a spolupráce s pacientskými 

Tab. 1: Expertní skupina ARIA připravila řadu stanovisek a do-
poručení ve spolupráci s mezinárodními organizacemi a se spo-
lupracujícími centry WHO pro astma a alergickou rýmu (WHO 
Collaborating Centers for Asthma and Rhinitis).

• EAACI: Requirements for medications commonly used in AR 

treatment (19).

• GA2LEN-WAO: Unmet needs in severe chronic upper airway 

disease (SCUAD)(20).

•  GA2LEN-WHO CC: Uniform definition of asthma severity, 

control and exacerbations: document presented for the WHO 

Consultation on Severe Asthma (21).

• GA2LEN-WHO CC: Practical guide for skin prick tests to 

aeroallergens (22).

•  MeDALL-GA2LEN-WHO CC: Severe chronic allergic (and related) 

diseases: a uniform approach (23).

•  GA2LEN: How to design and evaluate RCTs in immunotherapy

for AR (24).
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sdruženími, jak a co by měly obsahovat svépomocné lé-
čebné programy. Pacienti by měli být seznámeni s uplat-
něním pravidel ARIA.

Klinické studie a výzkum
Výzkum by se měl věnovat upřesnění definice AR, 

její tíže a kontrole. Důležitou oblastí jsou komorbidity, 
rizikové faktory (kuřáctví) a urgentní je výzkum těžkých 
forem alergických nemocí. Standardizace je třeba pro 
epidemiologické studie. V randomizovaných kontrolova-
ných studiích a ve výzkumu je zásadní jasně formulovat 
definici nemoci, její tíži a kontrolu. V úvahu je třeba vzít 
komorbidity a podmínky (kouření). Velmi potřebný je 
výzkum těžkých forem alergických onemocnění. V epi-
demiologických populačních studiích jsou ve výzkumu 
zásadní standardizované definice, porozumění rizikovým 
faktorům. 

Vývojové země
Jednotná univerzální definice AR má být aplikovatelná 

v místních a geografických podmínkách ve všech zemích, 
u všech fenotypů a v rizikových podmínkách.

Pro plánování veřejné zdravotní péče je potřebná pro 
zlepšení její kvality univerzální definice AR a určení její 
prevalence, břemene a nákladů. 

Vývoj nových léčebných možností
Pro léčbu těžkých forem alergické a nealergické rýmy, 

které neodpovídají na léčbu, je potřebné poznat buněčnou 
a molekulární fenotypizaci k vývoji nových léčiv.

Výzva k připojení se k iniciativě ARIA 
ARIA je otevřena pro volný přístup k účasti na jejích 

aktivitách. Kontaktem je WHO mezinárodní spolupracu-
jící centrum pro astma a rýmu (anna.bedbrook@insrm.fr) 
v Montpellier. 

Jde o statut „pozorovatele“, jak je to realizované 
v Globální alianci proti chronickým respiračním choro-
bám (GARD:http://www.who.int/gard).

ARIA a všeobecný politický význam
ARIA vznikla pod patronací a z iniciativy WHO 

(1999). V Montpellier se následně ustavilo WHO spolu-
pracující centrum pro astma a alergickou rýmu. V sou-
časnosti se rozšiřuje o další skupiny v jiných zemích, 
včetně České republiky. Významnou úlohu splnili polští 
sousedé v době předsednictví EU, když se ve Varšavě 
konala konference o prevenci a kontrole nad chorobami 
dýchacích cest u dětí a výsledkem je deklarace EU o dět-
ském astmatu (34).

ARIA v ČR
Koordinátorem strategie péče o alergiky, o astma 

a alergickou rýmu se od r. 1996 stala Česká iniciativa 
pro astma o.p.s. (ČIPA), která přijala Globální strategii 
diagnostiky, prevence a léčby astmatu (GINA) a v sou-
ladu s odbornými společnostmi alergologů a klinických 
imunologů a společností pneumologů a ftizeologů ini-
ciovala její přijetí a uplatňování v klinické praxi v Čes-
ké republice. Doznala za tu dobu výrazných úspěchů. 

Zahrnula do svých aktivit i šíření dokumentu ARIA. Do-
kladem toho je mj. i převzetí garance za Českou pylovou 
informační službu.

Iniciativa ARIA při hodnocení činnosti v uplynulých 
deseti letech od jejího vzniku dala podnět k tomu, aby 
se původně francouzské WHO spolupracující centrum 
pro alergickou rýmu v Montpellier přeměnilo v centrum 
mezinárodní. V současnosti Ústav imunologie a alergolo-
gie LF v Plzni přijal výzvu aktivně se podílet na činnosti 
tohoto mezinárodního centra a koordinovat český tým 
„WHO spolupracujícího centra pro alergickou rýmu“.

Stav péče o alergická onemocnění je ve srovnání s řa-
dou evropských zemí vyvinutý. V případě astmatu bylo 
dosaženo toho, že astma se stalo ambulantní chorobou, 
hospitalizace pro astma se za uplynulých dvacet let výraz-
ně snížila a úmrtnost patří k nejnižším v Evropě. Preva-
lence astmatu u dětí a dospívajících je 8,2 % a u alergické 
rýmy dosahuje v populaci dětí a dospívajících 18,2 %. 
V populaci dospělých lze uvažovat o prevalenci odpo-
vídající údajům ze sond, které vycházejí ze sledování 
morbidity v primární péči. 

V primární péči pacienti s recidivujícími až chronic-
kými projevy rýmy dosahují 40,2 %. Nepříznivou sku-
tečností je, že jen 36 % je léčeno. U nově vyšetřených 
pacientů v ordinaci alergologa byla u rinopatií alergie 
prokázána v 53 %. Většinou šlo o alergii pylovou. U po-
linotiků se astma vyskytovalo v 36,8 %. Riziko astmatu 
se pak zvyšovalo u perzistující alergické rýmy (43,2 %) 
a u pacientů s polysenzibilizací (61,7 %) a u kombinace 
polinózy s ekzémem a polysenzibilizací (67,1 %). Ne-
příznivým jevem je trend zvyšování podílu perzistující 
alergické rýmy. Sledování v České a Slovenské republice 
ukázalo, že perzistující formy AR tvořily 71,2 % případů 
(Nr 14 000).
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